*Tot juni: Dokkum
Dokkum Tulpenstad 2018: Dokkum schittert van februari tot juni in bloemenpracht door 2250 m2 bloemen en
vele bloemenschalen. www.dokkumtulpenstad.nl
*Vanaf maart: Regio Noordoost
De Nije Miensker: Doorlopend project dat verbinding
legt tussen de mienskip en het Nationaal Landschap
Noardlike Fryske Wâlden door kunst, cultuur, landschap
en (bio)diversiteit. www.noardlikefryskewalden.nl/
leeuwarden-fryslan-2018/
*maart t/m december: Damwâld
Galerie Jan Reinder Adema: Diverse exposities van
bekende nationale en Friese kunstenaars met o.a.
Marte Röling, Sam Drukker en Pieter Pander.
www.janreinderadema.nl
*maart t/m december: Waddenkust
Noord-Friese Winkeltjesroute: Winkeltjesroute langs
bijzondere ateliers en winkeltjes in de dorpen en langs
terpen aan de waddenkust.
www.noordfriesewinkeltjesroute.nl
10, 11, 17, 18 maart: Lauwerslandgebied
Kunst-aan-Huis Atelierroute Lauwersland: 31 kunstenaars op verschillende lokaties in een ruim 200 km
lange route. www.kunstaanhuis.nl
17 maart: Burum
BC2018: Optreden Urker koor ‘Ut Zietjen’. www.facebook.
com/BoerumCity
22-28 maart: Ferwert
Musical Op syk nei Judas: Musical over het leven van
Judas. www.pknferwert.nl

*20 april t/m september: Zeedijk van Hallum tot Blije
Eb en Vloed en plastic soep in de Waddenzee: Expositie
van tekeningen en kunst van schoolkinderen (i.s.m.
kunstenaars) gemaakt van afval uit de Waddenzee.
www.ferwertonline.nl
*Vanaf 21 april: Hegebeintum
It Aadlik Lint: Op de toegangsweg naar de kerk liggen 25
stepstones met de namen van de familie Van Nijsten, de
vroegere adel van Harsta State. www.hegebeintum.info
21 april: Ferwert
Waddenwandeltocht: Doe mee aan deze wandeltocht
en geniet in de ‘sûne bûtenlucht’ van al het bijzonders
dat de gemeente Ferwerderadiel te bieden heeft!
www.waddenwandeltocht.ferwertonline.nl
*28 april t/m 1 december: Ferwert
Expositie ‘Blije Kerk’: Een expositie van het fotoproject
‘Blije Kerk’ van Maarten Boersema, predikant in Blije en
Holwerd. www.sense-of-place.eu
30 april, 1, 2 , 3, 5 mei: Ljussens
Taal op it spoar: Leny Dijkstra en Hiske Oosterwijk
fertelle en sjonge op muzyk fan Cees Bijlstra it
meislepende ferhaal hoe ‘t wy altyd ûnderweis binne.
Mar wêrhinne? www.taalopitspoar.frl

*Vanaf half mei: Holwerd
De Mannen van Holwerd: Dit kunstproject van
kunstenares Linette Raven is een eerbetoon van Sense
of Place aan de vier initiatiefnemers van het project
‘Holwerd aan Zee’. www.sense-of-place.eu
12 mei: Marrum
Jeppemastate en kerk Westernijtsjerk: Gloednieuwe
expositie over de geschiedenis van de kerk van
Westernijtsjerk en Jeppemastate en haar bewoners.
www.aldefrysketsjerken.nl
*16 mei t/m oktober: Kollum
Opening seizoen Kollumer Museum: Eerste
openingsdag van het Kollumer Museum ‘Mr. Andreae’.
www.kollumermuseum.nl
*17 mei t/m 27 september: Waddenkust
Van terp naar wad en gewas: Rondrit langs de hoogste
terp van Nederland in Hegebeintum, de landinrichting
en het Wad en een bezoek aan het gewassenveld van de
Bildtse Aardappelweken. www.seedykstertoer.nl,
www.hegebeintum.info, www.bildtseaardappelweken.nl
18 t/m 21 mei en 25 t/m 27 mei: Wetsens
Sint Vitus Passie: Een muzikaal liturgisch drieluik in drie
tijden die verhaalt over hoe in 1842 de toren van de
St. Vituskerk in Wetsens instortte tijdens de preek over
Simson. www.vituspassie.nl
*25 mei t/m 9 september: Burdaard
Ruurd Wiersma Experience: Een vaartocht van Aldtsjerk
naar Burdaard langs de belangrijke plaatsen voor Ruurd
Wiersma. In Burdaard bezoeken we zijn voormalige huis.
www.ruurdwiersma.nl/ruurd-wiersma-experience
*26 mei t/m 16 juni: Oosternijkerk
Based on nature: De tentoonstelling is een bijzondere
presentatie op een net zo bijzondere locatie. In het
kader van LF2018 opent Thomas Eyck voor het eerst zijn
deuren voor een groot publiek. www.thomaseyck.com
26 mei: Burum
BC2018: Windstrekenfietstocht Leeuwarden. www.
facebook.com/BoerumCity
26 en 27 mei: Kollumerpomp
Wol in de Hoofdrol: Deze kennismaking met het Friese
Melkschaap brengt je naar een veelzijdige textiel- en
materialenmarkt, een mooie route met weeframen en
andere activiteiten. www.wolindehoofdrol.nl

*2 juni t/m 25 augustus: Blije
Follow the blue line: Een vlasroute langs diverse
locaties met demonstraties en workshops. Van vlas
tot handbedrukt linnen. www.facebook.com/
followtheblueline
2 juni: Wierum
Freerk Kamma, de witte Papoea, terug in Wierum:
Evenement en voorstelling over het leven en zijn werk
van zendingswerker en antropoloog dr. F.C. Kamma
(1906-1987) www.dorpwierum.nl
*2 juni t/m september: Wierum
Freerk Kamma, de witte Papoea, terug in Wierum:
Expositie over het leven en zijn werk van zendingswerker
en antropoloog dr. F.C. Kamma (1906-1987)
www.dorpwierum.nl

*2 juni t/m 26 augustus: Jislum
Petrus Regout 1850/1878: Tentoonstelling van het
zeer zeldzame Maastrichts-aardewerk Petrus Regout
1850/1878. Kerk Jislum
3 juni: Dokkum
Hallo Jumbo Zondagmiddagconcert: Openluchtconcert
m.m.v. Joint String Friends, Bonifaciusband, Jack
Bottleneck, Progress www.dokkumcultureel.nl
*8 juni t/m 16 september: Ferwert
100 dagen Joseph Beuys: In het atelier worden 100
dagen films, geluidsfragmenten en tekstdocumenten
van kunstenaar Joseph Beuys en tijdgenoten getoond en
zijn er gastsprekers. www.100dagenjosephbeuys2018.nl
*9 juni t/m 21 juli: Ferwert
Historisch Ferwert: Expositie en rondleiding over
gardeniers en hun gerniersark en informatie over de
afgraving en gevonden voorwerpen in de Burmaniaterp.
www.ferwertonline.nl
23 juni: Burum
BC2018: Sail Boerum bij de haven. www.facebook.com/
BoerumCity
23 juni: Dokkum
Concours Hippique Dokkum: Paardensportevenement
met tuigpaarden Fries ras, Hackney’s en KWPN
tuigpaarden, shows, ponykeuring en dressuurklassen.
www.chdokkum.nl
22 en 23 juni: Feankleaster
Keningsmiel: Onder het bladerdak van eeuwenoude
eiken en artistieke kroonluchters kunt u genieten van
een bijzonder diner waar de vergeten groentes uit de
tijd van het bezoek van koning Willem III (1873) aan
Veenklooster centraal staan. www.feankleaster.nl
23 en 24 juni: Marrum
Frysk Face & Body ART Festival: Een festival vol
bijzondere kunst voor iedereen! Jong en oud: ontdek je
creatieve kant! www.FFBF.nl
28, 29, 30 juni en 5, 6, 7 juli: Broeksterwâld
Openluchtvoorstelling over Rêdbâd: Voorstelling over
het leven en strijd van deze grootste Friese koning.
www.redbadbroeksterwald.frl
*29 juni t/m 8 juli: Feankleaster
Non-Aktief: Vijfjarig jubileum openluchtvoorstelling Masquerade Theater Jongerein.
www.masqueradetheater.nl
30 juni: Burum
BC2018: Opening juli kunstmaand en dorpsreünie.
www.facebook.com/BoerumCity
*30 juni t/m 9 september: Feanwâlden
Raponsje in Feanwâlden: Een expositie in textiel van een
sprookje van de gebroeders Grimm: buiten en binnen.
www.schierstins.nl
30 juni & 1 juli: Moddergat
Dei fan de Fiskerij/Dag van het Wad: Feestelijke
ontmoetingsdagen in en rond de Garnalefabryk rondom
de vissers van Noordoost Fryslân en
het Werelderfgoed Waddenzee.
www.garnalefabryk.nl

